
 
 

Carta do Presidente 

Caros amigos da secção técnica de Geofísica de Near-Surface, 

Esta é a minha primeira carta trimestral na posição de Presidente da secção 
técnica de Geofísica de Near-Surface da SEG (NSTS). Passei o ano passado a 
aprender como a seção funciona e fiquei muito impressionado desde o 
primeiro dia com o entusiasmo e nível de organização dentro do grupo. Uma 
das coisas que mais me impressionou foi o impulso para gerar um grande 
número de grupos de tópicos para a conferência de Anaheim. Acredito que 
possam existir 22 temas possíveis, juntamente com workshops, viagens de 
campo e painéis de discussão! 

 
Também estou muito entusiasmado com a liderança que me acompanha para 
este ano. O Erasmus Oware é o nosso vice-presidente; Lia Martinez na posição de Secretária; Chester Weiss como 
presidente eleito, e é claro que temos Mike Powers como passado-presidente por mais um ano, para ajudar com a 
nossa transição. Além disso, temos a sorte de ter Sarah Morton-Rupert como nossa aluna de ligação, bem como a 
nossa editora de newsletter e Sajad Jazayeri é o nosso líder de redes sociais. Estou ansioso para trabalhar com este 
grupo e toda a filiação NSTS! 
 
A conferência de Anaheim correu muito bem. Nós tivemos um total de 9 sessões orais e 6 sessões do poster 
agrupadas como se segue. 

Sessões Orais: 

 Geoscientists without Borders ® and Humanitarian Geophysics 

 Surface Wave Studies and Applications 

 Novel Procedures and Agricultural Applications 

 Tomography for Improved Imaging and Airborne Application 

 Site Characterizations 

 Tunnel Detection 

Sessões de Poster: 

 Shallow Velocity 

 Shallow Velocity and Coherency Improvement 

 GPR and Engineering Applications 

 Site Studies 

 Electrical and Potential Modeling and Inversion 

 Shallow Seismic 

Tivemos também três sessões especiais, com os seguintes temas: 

 Developments and Applications of Surface-wave Methods 

 Engineering Geophysics 

 SEG/AGU Hydrogeophysics 

 

O piso da exposição tinha um total de 27 empresas de Near-Surface, e eu ouvi comentários muito bons delas sobre 
o interesse nas tecnologias mostradas pelos participantes. Este ano, 8 expositores da NS foram colocadas no 
pavilhão de Near-Surface, juntamente pela primeira vez com um stand da SEG NSTS entregando informações sobre 
a nossa seção e atividades do Annual Meeting. 



Tivemos um curso de pré-conferência sobre Practical Seismic Surface Wave Methods dado por Julian Ivanov, e dois 
workshops pós-Convenção: 

 Advances in Geophysical Tomographic Methods 

 Advances in Unmanned Airborne System (UAS) Geophysics. 

 
Tivemos também três painéis de discussão: 

 Challenges of Working in the Coastal Zone, moderado por Mark Legg. 

 Near-Surface Geophysics Student Career Panel, moderado por Sarah Morton-Rupert. 

 Near-Surface Geophysics for Groundwater Management, moderado por Fred Day-Lewis. 

 
Devo enfatizar o trabalho árduo feito pela liderança anterior de NSTS com Mike Powers como Presidente para o 
Comité, conduzindo a um programa tão bem sucedido. 
 
Um dos eventos mais agradáveis durante a conferência da SEG em Anaheim foi certamente a recepção NSTS em 
McCormick & Schmick ' s Grille na noite de terça-feira. Tivemos um bar aberto e uma boa selecção de hors d' 
oeuvres, e todos nós tivemos uma noite agradável com mais de 100 participantes. 

 
O trabalho já começou para San Antonio 2019. A nossa primeira reunião pós-Convenção foi realizada no dia 1º de 
novembro e muitas ideias foram trazidas para a reunião. Esperamos trazer notícias para si em breve, mas acho que 
todos nós podemos esperar um diversificado e completo programa técnico de Geofísica de Near-Surface. Se está 
interessado em participar do programa técnico, por favor, avise-nos entrando em contato connosco em ns@seg.org. 

 

 

 

José R. Arce 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* * Nas exibições trimestrais anteriores de NS, o nome de Don Zhao foi escrito em erro. Pedimos desculpas por este 
erro e obrigado, Don Zhao, pelas suas contribuições para a preparação do Annual Meeting 2018 como um revisor 
abstrato.

 
 

mailto:ns@seg.org
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Notícias dos 

Membros 

 
Por favor junte-se a nós 
celebrando os nossos 

membros! 

  
 

Paul Cunningham está de 
volta à NSTS como Relações 
Públicas da SEG 2018-2019.   

 
Felicitações a Dan e 
Kelsey Feigenbaum por 

darem o nó! 

 
 

Tem novidades 
interessantes sobre si, um 

estudante ou colega? 
Enive-nos um e-mail para 
que possamos publicar 

aqui! 

 
 

Notícias da 

Comunidade: 

A Comissão “The Texas 
Sunset" votou para a 

manutenção da licença para 
Geocientistas Profissionais 

do Texas.  

 
O SEG Council aprovou 

conceder direitos de voto 
aos Membros Associados da 

SEG  

https://www.sunset.texas.gov/reviews-and-reports/agencies/texas-board-professional-geoscientists-tbpg?utm_campaign=GEO-20181126-eUpdate&amp;utm_medium=email&amp;utm_source=Eloqua&amp;elqTrackId=3BB71A0CBC057EDBD02C5FF92717249B&amp;elq=3efaa1eb427e40108587f1fbde8e5ece&amp;elqaid=20792&amp;elqat=1&amp;elqCampaignId=10456
http://www.tleonline.org/theleadingedge/november_2018/MobilePagedArticle.action?articleId=1439065&amp;app=false&amp;articleId1439065
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 Apoie a NSTS através de Voluntariado  
 

 

 
 

 

Procura envolver-se mais na NSTS? 

A seção técnica de Geofísica de Near-Surface está a recrutar voluntários para ajudar na conceção e 

desenvolvimento do programa técnico de Geofísica de Near-Surface para o Annual Meeting 2019 da SEG em San 

Antonio. 

 
 

Resumos abrem a 1 de Fevereiro de 2019,está preparado? 
 

Se está interessado em ajudar a moldar o programa técnico e ajudar no recrutamento de resumos, a sua energia e 

entusiasmo é bem-vinda. Os membros interessados devem enviar-nos um email. 

 
 

mailto:ns@seg.org


 
 

5 

 Apoie a NSTS através de Donativos  
 

 

 
 

 
 

Este é o momento! 

Vá a: https://donate.seg.org/Near-Surface para fazer um donativo! 

Procura fazer uma contribuição? 

https://donate.seg.org/Near-Surface
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 Programa Estudantil NSTS: Vencedores do Concurso Fotográfico  
 

 

 

Parabéns pela estreia de Vencedores do Concurso Fotográfico de 

Estudantes de Near-Surface! 
 

Primeiro Lugar, Sajad Jazayeri 
 

Segundo Lugar, Geraldine Anukwu Terceiro Lugar, Axia Rodriguez 
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 Programa Estudantil NSTS: Deadlines de Bolsas e Artigos de Carreira Destacados 

Articles  

 

 

 
 

Bolsas da SEG para Estudantes: 
 

Prémio: Valor do Prémio           Deadline para Candidatura 

SEG Field Camp Award $1,000-20,000 Fechada 

SEG Student Scholarships $500-10,000 por ano Fechada 

Near Surface Research Award $1,000 Fechada 

Near Surface Student 

Article Prize 
$250 A decorrer 

SEG Student Education Program 
(SEP) 

Aceitação no Programa e 
possível Travel Grant 
para a SEG 2019 

A anunciar - 

Primavera 2019 

SEG Student Leadership 
Symposium (SLS) 

Aceitação no Programa e 
Travel Grant para a 
SEG 2019 

A anunciar - 

Primavera 2019 

 

 

Conselhos de revisores sobre como obter o seu artigo publicado: 

  Não irritar os revisores

 Boa gramática, Figuras percetíveis
 

 

Webinars de construção-capacidades: 

 Financiar o seu Programa de Graduação STEM

 Redação e Candidaturas de Assistentes e Declarações Pessoais

 Fazendo o máximo do seu Programa de Graduação STEM

 Preparação e Candidatura para uma posição Pós-Doc STEM

 Fazendo o máximo do seu Programa de Pós-Doc

https://seg.org/fieldcamps
https://seg.org/Scholarships
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Research-Award
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Views-Student-Article-Prize
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Views-Student-Article-Prize
https://seg.org/News-Resources/Near-Surface/Honors-and-Awards/Near-Surface-Views-Student-Article-Prize
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs/Student-Education-Program
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs/Student-Leadership-Symposium
https://seg.org/Education/Student-Early-Career/Student-Programs/Student-Leadership-Symposium
https://eos.org/editors-vox/getting-your-paper-published-part-1-dont-annoy-the-reviewers
https://pathwaystoscience.org/webinars.aspx#GradFundingSum2016
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 Calendário dos Próximos Eventos  
 

 

 

Eventos Localização Data(s) Submissões Registos 

AGU 100 Fall Meeting Washington D.C. 10-14 Dez. 2018 Fechado Aberto 

Transportation Research 

Board 98th Annual Meeting 
Washington D.C. 13-17 Jan. 2019 Fechado Aberto 

German Geophysical Society Braunschweig, 

Germany 
4-7 Mar. 2019 Fechado Aberto 

SAGEEP Portland, Oregon 17-21 Mar. 2019 Fechado Aberto 

Near Surface Modeling and 

Imaging Workshop 
Manama, Bahrain 17-18 Mar. 2019 Fechado A ser 

definido 

Geo-Congress 2019 Philadelphia, 

Pennsylvania 
24-27, Mar. 2019 Fechado Aberto 

GEM 2019 Xi’an Xi’an, China 19-22 Maio 2019 Fechado A ser 

definido  

81st EAGE London, UK 3-6 Jun. 2019 15 Jan. 2019 A ser 

definido 

AGU-SEG Airborne Geophysics 
Workshop with pre- 

Conference short course 

 
Davie, Florida 11-13 Jun. 2019 

9-10 Jun. 2019 

 
23 Jan. 2019 

 
A ser 

definido 

2019 SEG Annual Meeting San Antonio, 

Texas 

15-20 Set. 2019 1 Abril 2019 A ser 

definido 

Fifth ICEG Al Ain, UAE 21-24 Out. 2019 22 Abril 

2019 

A ser 

definido 
 

Brevemente: 
GPR 2019 at the Colorado School of Mines, Golden, CO 
GPR 2020 at Jilin University in China 

 

 Próximas Datas Limite de Submissão das Revistas  
 

Revistas Temas Data Limite Data Publicação 

JEEG Geophysics for urban underground space 

studies 

Fechada Jun. 2019 

The Leading Edge Near-Surface geophysics Fechada Jun. 2019 

The Leading Edge Borehole geophysics 15 Jun. 2019 Nov. 2019 

https://fallmeeting.agu.org/2018/
https://dgg2019.dgg-tagung.de/english-1/
https://www.eegs.org/sageep-2019
https://seg.org/events/nemi2019?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nemi2019&amp;utm_content=cfa
https://seg.org/events/nemi2019?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=nemi2019&amp;utm_content=cfa
https://www.geocongress.org/
https://seg.org/Events/Events-Calendar/GEM-2019-Xian?utm_source=informz&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=gem19&amp;utm_content=cfa
https://events.eage.org/en/2019/eage-annual-2019/technical-programme
https://connect.agu.org/2019aguseg/home
https://connect.agu.org/2019aguseg/home
https://seg.org/Annual-Meeting-2019
https://seg.org/Events/ICEG-2019
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 Reunião de Outono de AGU 100 em Washington D.C.  
 

 

 

 

 

 

Carregue aqui para ver a lista de Sessões Técnicas AGU NS. 
 

 

Eventos AGU NS: 

1) Sessão de Almoço Terça-Feira 11 de Dez 12:30-1:30. Só 5$ para estudantes. 

 
 

2) Recepção de Novas Carreiras/Estudantes Quinta-Feira 13 de Dez 6-7:30. Um novo evento para nós – e 
grátis, sem bilhetes. 

 

3) Reunião conjunta de Near Surface-Hidrogeofísica Quarta-Feira 12 Dez. 

 

Por favor junte-se à Secção de Geofísica Near Surface e ao Comité Técnico de Hidrogeofísica para a 
Reunião Social de Outono deste ano! 

 
Local: City Tap House – Penn Quarter; 901 9th St. NW, Washington D.C. 20001  

Quando: Quarta-feira, 12 de Dezembro, 2018 a começar às 17 horas. 

Depois de um dia cheio de reuniões e palestras, venha relaxar e junte-se a nós para uma noite de bons amigos, boa 
comida e boa cerveja na capital da nossa nação. Localizada só a 0,2 milhas de distância a pé do Walter E. Washington 
Convention Center, a City Tap House-Penn Quarter é uma prestigiada localização para a nossa junção anual! Começa 
as 17 horas, por favor junte-se a nós quando quiser na área do bar para uma conversa casual de happy-hour. 
Esperamos vê-lo lá! Para qualquer informação adicional ou para questões, por favor contacte Matthew Sirianni. 

https://agu.confex.com/agu/fm18/meetingapp.cgi/Program/1724
https://www.citytap.com/location/penn-quarter/
mailto:msirianni2014@fau.edu
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 Geo-congresso 2019 em Philadelphia, Pennsylvania  
 

 

 
 

 
 

Geo-Congresso 2019, Pennsylvania Convention Center 
Philadelphia, PA, Março 24-27, 2019 

O Comité de Programa convida-o cordialmente a participar no Geo-Congresso 2019: A oitava Conferência 
Internacional em Casos de Estudo em Engenharia Geotécnica, que vai ocorrer de 24 a 27 de Março, 2019. 

 
Desde os primeiros dias da engenharia geotécnica moderna, partilha de experiências de campo sobre a performance 
de geoestruturas – barragens, fundações, tuneis, aterros – na forma de casos de estudo tem conduzido ao avanço no 
conhecimento para a geo-profissão. O Geo-Congresso 2019 vai continuar esta tradição e exibir experiências e 
observações de centenas de projectos de geoengenharia, incluindo os recentes “MegaProjects”. A conferência irá 
incluir um grande leque de sessões de painel informativas, pequenos cursos, e workshops. Junte-se a nós em 
Philadelphia para celebrar as nossas geo-realizações! 
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 Quinto prémio 2019 ICEG e Inovação para geofísica Near-Surface.  
 

 

 
 

 
 
 

Prémio 2019 ICEG e Inovação para geofísica Near-Surface  

É com grande prazer que os patrocinadores da ICEG (Universidade UAE e o Município da cidade MAl Ain em 
colaboração com a SEG) anunciam um convite aberto a todos os delegados da Conferência Internacional em 
Engenharia Geofísica de 2019 em Al Ain, EAU, para participar numa competição, julgada por pares, na busca de 
uma contribuição relevante para aplicar geofísica de Near-Surface. Este prémio é focado em contribuições 
inovativas que tragam um avanço substancial na aplicação de geofísica para problemas de Near-Surface. 

 
O TOP TRÊS DE VENCEDORES DA COMPETIÇÃO IRÃO RECEBER PRÉMIOS EM 

DINHEIRO DE: USD$10,000, USD$7,000 E USD$5,000 

Esta competição está designada para atrair e reconhecer respeitados investigadores internacionais de renome em 
geofísica de Near-Surface e fornecer uma oportunidade única para toda a comunidade de geofísica Near-Surface 
de julgar para si mesmos algumas das mais monumentais contribuições do nosso tempo para a ciência e 
sociedade. Isto é a primeira competição deste género, e os vencedores irão sem dúvida estabelecer e solidificar-
se a si próprios como lideres reconhecidos na vanguarda da sua área. 

 
Os participantes que se queiram juntar a um distinguível leque de candidatos a serem considerados para uma das 
cinco posições finalistas na sessão oral do Prémio de Inovação devem submeter um artigo acompanhando a 
candidatura, como descrito na página da internet da conferência: https://seg.org/Events/ICEG-2019. 

 

O processo de submissão, revisão e seleção de vencedores será o seguinte: 
 

1. Submeter um resumo via uma submissão geral com prazo de entrega para resumos de conferência  

2. O autor envia um email separado indicando o desejo de ser considerado para os prémios 

3. O comité técnico revê os resumos do candidato ao prémio e cria uma lista de finalistas 

4. Aos autores selecionados será pedida a submissão das cartas de motivação e cartas de recomendação  

5. Os documentos serão revistos, e selecionados cinco finalistas para a apresentação oral na sessão de pré-
conferência 

6. Durante a sessão de pré-conferência os juízes convidados/revisores avaliarão as apresentações e 

materiais e irão dar recomendações 

7. O comité técnico revê as recomendações e seleciona o vencedor 

8. Os prémios serão entregues durante a cerimónia de abertura 

https://seg.org/Events/ICEG-2019


 
 

12 

 Busca de artigos: Workshop AGU-SEG em Geofísica Aérea  
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Workshop AGU-SEG em Geofísica Aérea 

Florida Atlantic University, Davie, Florida – 11-13 Junho 

2019 Curso curto Pré-Conferência– 9-10 Junho 2019 

 
O Workshop AGU-SEG em Geofísica Aérea esta a ser mantido para partilhar avanços e aplicações para geofísica 
aérea para investigação de águas subterrâneas, minerais, petróleo, geotécnicas e perigos.  

 

O desenvolvimento e aplicação de geofísica aérea esta a acelerar rapidamente. Métodos aéreos estão a ser cada 
vez mais utilizados para avaliação de água subterrânea, prospeção de recursos naturais e investigações geotécnicas 
de larga escala. O workshop irá fornecer um locar para os participantes aprenderem sobre os novos instrumentos, 
softwares de interpretação e aplicações para os métodos aéreos para resolver diversos problemas do mundo real. 

 

Nos acolhemos contribuições dentro de todos os aspetos de geofísica aérea, incluindo desenvolvimento de hardware 
e software e aplicação de casos clínicos para resolver prolemas sociais incluindo avaliação de aquíferos, de recursos 
naturais, geotécnicos e de perigos. 

 

Porque variedade de usos para os métodos aéreos requer técnicos hidrogeólogos, geólogos, geofísicos, e engenheiros, 
vários cursos curtos focados nos aspetos técnicos e de aplicação de Geofísica Aérea serão assegurados antes do 
workshop.  

 

Os resumos podem ser submetidos até 23 de Janeiro de 2019. 
Carregue aqui para datas limite. 

https://connect.agu.org/2019aguseg/new-item/abstract-submission-guidelines
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 Mantenha o Contacto com a SEG e NSTS  
 

 

 
 

 
 

 

Se gostaria de continuar a receber as comunicações da SEG assim como as da 
Secção Técnica de Geofísica de Near-Surface, por favor Opt-in! 

 

Como receber: 
 

Ir a My Account no site https://seg.org, editar as subscrições de email clicando em My Communications no menu 
do lado esquerdo. A partir daí pode optar por receber esta revista, Near-Surface Views, assim como o eTOC Near-
Surface para ficar actualizado com o NSTS. Esperamos ficar conectados consigo! 

 

 
 

https://seg.org/
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 Benefícios de Membro SEG e NSTS  
 

 

 

Já renovou a sua SEG Membership? 

Benefícios da Secção Técnica de Geofísica Near-Surface da SEG: 
1. Eleições para a liderança da Secção Técnica de Geofísica Near-Surface 

2. Posições de liderança não eleitas da Secção Técnica de Geofísica Near-

Surface abertas a alunos 

3. Revistas trimestrais 

4. Índices trimestrais 

5. Artigos não técnicos focados em Geofísica TLE Near-Surface trimestrais 

6. Gestão de competências em engenharia e geofísica ambiental 

7. Prémio estudante de Investigação da SEG Near-Surface  

8. Prémio de artigo de revista para a Best Student Chapter da Near-Surface  

9. Membro mentor ou mentorando Mentoring365  

10. Acesso a jornais e outras publicações online da SEG 

Renove aqui, hoje! 

 

*Verifique a SEG Dues Structure para mais detalhes acerca de publicações e informações de 
assistência ao pagamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A sua companhia considera um Corporate Membership? 
Os benefícios para Corporate Members incluem: 

1. Listagem no site web da SEG Web uma página exclusiva de Corporate Member, incluindo um link para o 
site web da sua empresa. 

2. Listagem no site oficial do programa do Annual Meeting. 
3. Reconhecimento especial no Annual Meeting 
4. Direito à publicação da afiliação à SEG com direito ao uso do logotipo corporativo da SEG.

https://seg.org/renew
https://seg.org/About-SEG/Membership/Join-SEG/Dues-Structure
https://seg.org/About-SEG/Membership/Corporate-Membership/List-of-Corporate-Members
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 Oportunidades de financiamento para investigação  
 

 

 

Bolsa Investigação para Doutoramento, Universidade de Oslo 
Link da web para mais detalhes: http://www.earthworks-jobs.com/geoscience/oslo18101.html 

 

A vaga está disponível como parte de um acordo de cooperação entre o Centre for Earth Evolution and Dynamics 
(CEED) na Universidade de Oslo, Noruega (UiO) e o Departamento de Ciências Planetárias e da Terra (Department of 
Earth and Planetary Sciences) na Universidade Macquarie (Sidney, Austrália). A bolsa requer admissão aos 
programas de doutoramento, quer na Faculdade de Matemática e Ciências Naturais na UiO quer na Universidade 
Macquarie. 

 
O candidato que preencherá a vaga irá continuar os seus estudos de doutoramento por um período total de 36 
meses, com data de início prevista para o princípio do ano de 2019. O objectivo da bolsa é um treino de 
investigação que leve à finalização, com sucesso, do doutoramento; procuramos um candidato com motivação 
própria e altamente qualificado com uma formação teórica sólida e no melhor segmento da sua turma. O 
candidato mais bem-sucedido irá trabalhar em equipas internacionais e são também requeridas boas capacidades 
escritas e orais na língua inglesa. 

 

Descrição do projecto e do trabalho: 
Constranger processos de uplift na Gronelândia é importante para a quantificação das taxas de degelo do 
presente nesse local. Algum do uplift actual é causado pela resposta viscosa do manto ao degelo do passado. 
Este ajuste isostático glaciar (GIA) é sensível à viscosidade do manto que está pouco estudado na Gronelândia. 
Este projecto irá utilizar dados existentes da magnetotelúrica, geoquímica e reconstituições tectónicas de modo 
a definir condições nas variações espaciais na estrutura viscosa do manto sob a Gronelândia.   

 
Estas condições irão ser incorporadas num modelo de fluxo mantélico de modo a constranger a importância das 
variações da viscosidade para padrões GIA na Gronelândia. Estas condições irão depois ser avaliadas no 
contexto das observações actuais de uplift e degelo. 

 
Qualificações: 
Os candidatos deverão ter um mestrado ou equivalente em Geofísica ou área relacionada com Distinção. 

 

Experiência em programação e em trabalho com dados geofísicos são requisitos para esta posição. É 
também aconselhável experiência com dados magnetotelúricos. 

 
Um acordo para cooperação permite aos alunos continuarem as suas teses de doutoramento sob um sistema de 
supervisão conjunta na UiO e na Universidade Macquarie. Os doutorandos devem ser considerados admitidos 
pelas duas instituições para serem elegíveis para supervisão conjunta, no âmbito deste acordo. 

 
Oferecemos: 

 

 O primeiro ano e meio da vaga, ficando o doutorando na UiO e recebendo um salário norueguês (NOK 449 

400 - 505 800) por ano. Código da vaga 1017.

 O segundo ano e meio da vaga para doutoramento irá ser financiada pela Universidade Macquarie. Esta irá 

oferecer ao investigador uma bolsa que cobre as suas propinas (AUD $40,277 por ano) e uma bolsa isenta 

de taxas de AUD $27,082 por ano.

 Adicionalmente, uma passagem aérea em classe económica será dada para viagem entre as universidades 

parceiras.

 Benefícios de bem-estar atractivos e um generoso acordo de pensão, acrescentando ainda o 

ambiente familiar e amistoso de Oslo com grandes oportunidades para actividades culturais e no 

exterior.

http://www.earthworks-jobs.com/geoscience/oslo18101.html
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 Oportunidades de financiamento para investigação  
 

 

 

Financiamento disponível para Investigação e Desenvolvimento Ambiental 

ALEXANDRIA, VA, 25 de Outubro de 2018—O Departamento de Defesa (DoD) Programa Estratégico de Investigação 
e Desenvolvimento Ambiental (SERDP) procura financiar a investigação e desenvolvimento ambiental no âmbito 
do programa Munitions Response. O SERDP investe num largo espectro de investigação básica e aplicada, bem 
como em desenvolvimento de tecnologia avançada. O desenvolvimento e aplicação de tecnologias ambientais 
inovadoras irá reduzir custos, riscos ambientais e tempo necessário para solucionar problemas ambientais 
enquanto, ao mesmo tempo, melhora e mantém a preparação militar. 

 
O programa Munitions Response apoia o desenvolvimento e demonstração de tecnologias inovadoras que podem 
caracterizar, resolver e gerir cientificamente locais que são afectados por munições militares em ambiente 
aquático. O SERDP requisita propostas que respondam aos seguintes Statements of Need (SON) no Munitions 
Response: 

 Detecção, Classificação e Remediação de munições militares em ambiente aquático
 

As propostas referentes ao ano fiscal de 2020 e ao SON irão ser seleccionadas através de um processo 
competitivo. Todas as pré-propostas devem ser entregues ao SERDP até ao dia 8 de Janeiro de 2019 às 14h 
ET. As SONS’s e instruções detalhadas estão disponíveis no SERDP website. 

 

SERDP irá também financiar investigação e desenvolvimento ambiental através do SERDP Exploratory Development 
(SEED) Solicitation. O programa SEED providencia um financiamento limitado (sem exceder os 200,000$) para 
projectos com duração aproximada de um ano para investigar abordagens inovadoras que impliquem elevado risco 
técnico ou exijam dados de suporte para funcionarem como prova do conceito. Para o ano fiscal de 2020, propostas 
para o Munitions Response SEED são requeridas em resposta aos seguintes SONs: 

 Detecção, Classificação e Remediação de Munições Militares em ambiente aquático
 

Todas as propostas ao SEED devem ser submetidas até ao dia 5 de Março de 2019 pelas 14h ET. Instruções 
detalhadas para os interessados federais e não federais estão disponíveis no SERDP website. 

 

SAIBA MAIS SOBRE FINANCIAMENTO DISPONÍVEL ATRAVÉS DO SERDP! 
 

Participe no webinar “SERDP Funding Opportunities” com o Director Executivo do SERDP Dr. Herb Nelson e o 
Director Adjunto Dr. Andrea Leeson no dia 13 de Novembro de 2018, das 13h às 14h30 ET. Este briefing irá 
proporcionar informação importante para os interessados em novas oportunidades de financiamento com o SERDP. 
Durante o seminário online, os participantes poderão colocar questões acerca do processo de financiamento, a 
corrente solicitação do SERDP e o processo de submissão das propostas. A segunda parte do webinar irá ser incidir 
numa visão geral do SERDP 2018 e ESTCP Chlorinated Solvents Workshop, com especial foco nos resultados do ano 
fiscal SERDP 2020 Statements of Need. Pré-registo para este webinar é necessário. Se tiver problemas no registo, 
por favor contacte o Gabinete de Apoio do SERDP através do endereço serdp-estcp.webinars@noblis.org ou através 
do número de telefone 571-372-6565. 

https://www.serdp-estcp.org/Funding-Opportunities/SERDP-Solicitations
https://serdp-estcp.org/Funding-Opportunities/SERDP-Solicitations
https://zoom.us/webinar/register/WN_DiEmPizlQuOLyOL0Sd2xSw
mailto:serdp-estcp.webinars@noblis.org
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 Oportunidades de trabalho  
 

 

 

Bolsa de investigação de pós-doutoramento, Universidade de Shandong 
Descrição do trabalho:Job description: 
O objective de investigação é a inversão e interpretação de dados EM, aéreos e semi-aéreos, estudando os dados 
de campo através de medições de AEM/Semi-AEM e outros métodos geofísicos. Irá trabalhar uma grande 
quantidade de dados de campo, normalmente com informação geológica adequada. A vaga pós-doutoral irá focar-
se em obter resultados de inversão fiáveis e razoáveis. As responsabilidades experimentais e científicas incluem: 

 Actividades de trabalho de campo, relacionado com AEM/Semi-AEM e outras medições geofísicas.

 Inversão de dados e interpretação das medições considerando o fundamento geofísico e geológico.

 Apresentação dos resultados e preparação de publicações em jornais científicos.

 

Qualificações pessoais: 
O candidato ideal deverá ter o grau de doutor em Geofísica, Geociências, matemática ou outras áreas 
relacionadas. Experiência em métodos EM é um pré-requisito. Experiências com outros métodos de prospecção 
geofísica é vantajoso. Também irá adquirir forte experiência em trabalho de campo. Experiência de trabalho 
relacionado com propecção EM é aconselhado. Fluência na língua inglesa. 

 

Salário: 
O salário é análogo ao de uma posição pós-doutoral na Universidade de Shandong. Propiciamos um salário bastante 
competitivo de acordo com a o seu posicionamento no ranking pelo comité. Proporcionamos dois níveis de 
financiamento bruto para a posição: 

 Nível 1: 300,000 RMB anuais

 Nível 2: 200,000 RMB anuais

 

Financiamento da investigação e outros: 
A universidade proporciona 20,000 RMB de financiamento para 
investigação durante os dois anos fixos. O grupo de investigação obteve 
1000,000 RMB de financiamento da indústria. 
Apoiamos e ajudamos a candidatura a financiamento governamental pós-doutoral. Poderá atingir 
200,000 RMB. Ajudamos à candidatura para alojamento de pós-doutoramento com taxas muito 
reduzidas. 

 
Data de início: 
Preferencialmente antes de 31 de Maio de 2019. A candidatura inicia-se agora até a vaga estar preenchida. 

 

Duração do contrato: 
Esta é uma posição fixa de dois anos. Esta poderá ser estendida até mais três anos, dependendo do trabalho. 

 
Se está interessado neste cargo, por favor envie um CV complete e uma carta de motivação para o Professor 
Associada Huaifeng Sun. Para mais informações, por favor contacte o Professor Associado Huaifeng Sun, E-mail: 
sunhuaifeng@email.sdu.edu.cn   

mailto:sunhuaifeng@email.sdu.edu.cn
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 Oportunidades de trabalho cont.  
 

 

 

Indústria: Governo: Universidade: 

Geofísico, Tetra Tech Inc. Geofísico, US Dept. of the 

Army 

Professor 
Asst./Assoc., 
University of Utah 

Geofísico Sénior e Geólogo 
Marinho, TetraTech 

Geofísico de nível médio, 
Rettew Associates 

Geofísico, Air Force 
Technical Applications 
Center 

Geofísico/Oceanógrafo, US 
Dept. of Commerce 

Tenure Track Professor 
Asst., University of 
Memphis 

Professor Asst./Assoc., 
California Polytechnic 
State University 

 

Geofísico de campo, Parsons Cientista de Inv. Solos, US 

Salinity Laboratory 

Geofísico de Projecto, Terracon Clima, Oceano e Sea-Ice 

Modeling Scientist, Los 
Alamos National Laboratory 

Professor Asst., 
University of Maine 

2-3 Cargos universitários, 
National Taiwan University 

 

Geofísico de staff, ORMAT 3 Cargos universitários, 
University of Houston 

Geofísico, TerraSond Professor Asst., Wichita 
State University 

Tenure Track Scientist, 
Woods Hole Oceanographic 
Institute 

 

 
 

Procura mais oportunidades 
de trabalho? Visite estas 
fontes: 

SEG Career Center | Job postings, Career Resources, Resume Review and more 
 

AGU PathFinder Career Center | Job Postings, Career Resources, and more 
 

 

Procura oportunidades de mentoria? 
Mentoring365 – Como membro estudante da SEG, poderá participar no programa Mentoring365, um programa 
conjunto patrocinado por 
AGU, SEG, AWG e outros para rapidamente conectar estudantes e geocientistas de várias instituições e 
disciplinas. Regista-te hoje aqui! Ouve o episódio da SEG Seismic Soundoff aqui. 

https://careers.seg.org/job/geophysicist-all-professional-levels-bothell-wa/44623511/
https://www.indeed.com/viewjob?jk=ee4c5bb6401ab094&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=ee4c5bb6401ab094&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=a09f2ae06636ce22&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=a09f2ae06636ce22&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=a09f2ae06636ce22&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=d407383f5778893a&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=d407383f5778893a&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=6ec9126c9f073776&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=6ec9126c9f073776&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=6ec9126c9f073776&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=861c05cc877aa3bf&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=861c05cc877aa3bf&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=861c05cc877aa3bf&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=f48f2f0a3e87b682&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=f48f2f0a3e87b682&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://www.indeed.com/viewjob?jk=f48f2f0a3e87b682&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://findajob.agu.org/job/8005841/tenure-track-position-in-solid-earth-geosciences-or-engineering-seismology/
https://findajob.agu.org/job/8005841/tenure-track-position-in-solid-earth-geosciences-or-engineering-seismology/
https://findajob.agu.org/job/8005841/tenure-track-position-in-solid-earth-geosciences-or-engineering-seismology/
https://findajob.agu.org/job/8005841/tenure-track-position-in-solid-earth-geosciences-or-engineering-seismology/
https://findajob.agu.org/job/8006018/assistant-associate-professor-of-coastal-hydraulics/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8006018/assistant-associate-professor-of-coastal-hydraulics/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8006018/assistant-associate-professor-of-coastal-hydraulics/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8006018/assistant-associate-professor-of-coastal-hydraulics/?LinkSource=PremiumListing
https://www.indeed.com/viewjob?jk=82608a20d4a96b79&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://findajob.agu.org/job/8005899/research-soil-scientist/
https://findajob.agu.org/job/8005899/research-soil-scientist/
https://www.indeed.com/viewjob?jk=94f88dcf69d1845d&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://findajob.agu.org/job/8005896/climate-ocean-and-sea-ice-modeling-cosim-scientist-/
https://findajob.agu.org/job/8005896/climate-ocean-and-sea-ice-modeling-cosim-scientist-/
https://findajob.agu.org/job/8005896/climate-ocean-and-sea-ice-modeling-cosim-scientist-/
https://findajob.agu.org/job/8005896/climate-ocean-and-sea-ice-modeling-cosim-scientist-/
https://findajob.agu.org/job/8006031/assistant-professor-of-chemical-oceanography/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8006031/assistant-professor-of-chemical-oceanography/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8006031/assistant-professor-of-chemical-oceanography/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8005863/faculty-positions-at-the-department-of-geosciences-national-taiwan-university/
https://findajob.agu.org/job/8005863/faculty-positions-at-the-department-of-geosciences-national-taiwan-university/
https://findajob.agu.org/job/8005863/faculty-positions-at-the-department-of-geosciences-national-taiwan-university/
https://www.indeed.com/viewjob?jk=8563060197ac2db6&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://findajob.agu.org/job/8005893/three-faculty-at-the-assistant-professor-level/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8005893/three-faculty-at-the-assistant-professor-level/?LinkSource=PremiumListing
https://findajob.agu.org/job/8005893/three-faculty-at-the-assistant-professor-level/?LinkSource=PremiumListing
https://www.indeed.com/viewjob?jk=5c49e48eaabcd44b&amp;q=title%3Ageophysicist%2BAND%2B((%22Academic%2FEducation%22%2BOR%2B%22Engineering%2BGeophysicist%22%2BOR%2B%22Environmental&amp;tk=1ctb6n0d9205f000&amp;from=ifa&amp;utm_source=publisher&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=ifa_catch_all&amp;pub=f7567768d0891b0779cdb6d93bc8d3490cace3277f6b99df
https://findajob.agu.org/job/8005872/assistant-professor-environmental-geoscience-wichita-state-university/
https://findajob.agu.org/job/8005872/assistant-professor-environmental-geoscience-wichita-state-university/
https://findajob.agu.org/job/8005872/assistant-professor-environmental-geoscience-wichita-state-university/
https://findajob.agu.org/job/8006030/tenure-track-scientist/
https://findajob.agu.org/job/8006030/tenure-track-scientist/
https://findajob.agu.org/job/8006030/tenure-track-scientist/
https://findajob.agu.org/job/8006030/tenure-track-scientist/
https://careers.seg.org/
https://findajob.agu.org/
https://mentoring365.org/
https://eos.org/agu-news/virtual-mentoring-rewards-scientists-at-all-career-stages
https://seg.org/podcast/Post/6063/Episode-33-Mentoring-in-the-geosciences
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Para contribuir com material para a NS envie um Email para Sarah Morton-Rupert 

(smorton@kgs.ku.edu) 

Todos os membors são convidados a submeter conteúdo de interesse para a comunidade Near Surface. Note que 
existem duas novas secções “What’s hot” onde novos métodos, novos desenvolvimentos, nova tecnologia, novo 
equipamento ou novos eventos NS podem ser apresentados bem como “Member News and Updates” onde iremos 
evidenciar informação sobre as nossas a aposentação de membros, publicações especiais e prémios. 

 
Envie artigos para estas novas secções. Por favor mantenha as mensagens sucintas, providencie informação de 
contacto e (se disponível) um endereço web para informação adicional. 

 
 
 

Estamos agora no Facebook! Goste na nossa página para se manter a par de todas as novidades da 

Geofísica de Near-Surface da SEG! 
 

 

 
 

mailto:smorton@kgs.ku.edu
https://www.facebook.com/SEG.NSG/

